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FNG-meerderheidsaandeelhouder Dieter Penninckx
opgesloten in Mechelse gevangenis
Date : 12 september 2020

Op bevel van de Mechelse onderzoeksrechter zijn Dieter Penninckx en zijn
echtgenote Anja Maes aangehouden en voorgeleid. Penninckx werd opgesloten
in de gevangenis van Mechelen. Zijn echtgenote mocht beschikken maar enkel
nadat ze een enkelband krijgt aangeklikt. Samen met Manu Bracke is het
echtpaar de referentie aandeelhouder van de gevallen kledingsdistributiegroep
FNG. Die beheerde onder meer de modemerken Brantano, CSK, Claudia
Sträter en Fred&Ginger. Maar de groep ging ten onder aan de ambitieuze
overnamestrategie van Dieter Penninckx. Bij de val van het beursgenoteerde FNG
kwamen 94 miljoen aan ontransparante financieringen naar boven. Penninckx en
zijn echtgenote werden opgepakt en beticht van manipulatie van de beurskoers,
valsheid in geschrifte en het gebruik van die valse stukken, valsheden in de
jaarrekening en het gebruik daarvan, het verhinderen van het onderzoek van de
FSMA naar FNG én misbruik van vennootschapsgoederen. Ze zouden hun
voorwaarden tot vrijlating nu hebben geschonden.
Penninckx is ook meerderheidsaandeelhouder van de eersteklasser KV
Mechelen. Het nieuws van zijn arrestatie kwam op het moment dat Mechelen
thuis speelde, en verloor, tegen Oostende. “We hebben het nieuws vernomen
tijdens de rust. We zijn verbaasd en hebben zelf weinig
details”, reageerde algemeen directeur Frank Lagast. “Blijkbaar zit hij vast omdat
hij zijn voorwaarden geschonden heeft, zo staat in de pers. Verder weten wij ook
van niks.” De ongerustheid groeit in Mechelen. “Of dit gevolgen heeft voor de
club? Neen”, benadrukt Lagast. “Is het lastig? Ja. Het is niet plezant natuurlijk.
Dieter is de hoofdaandeelhouder. We zullen zien hoe we het zullen oplossen. Als
aandeelhouder is er geen probleem, maar binnen het bestuur zal dit wel uitvoerig
besproken worden. Dit is imagoschade, vooral voor Dieter zelf. We moeten het
even laten bezinken en zullen nadenken hoe het verder moet. Of er bij KVM
gewerkt wordt aan een oplossing? Neen, we zijn vooral verbaasd. Ik denk vooral
aan zijn familie en kinderen, die in het stadion aanwezig waren. Het zijn harde
omstandigheden. Dieter wordt hard aangepakt. Terecht of niet, dat weet ik niet.
Maar hij stond er in de moeilijke momenten van KV Mechelen. En wij zullen er als
bestuur staan in zijn moeilijke momenten. Hoe het verder moet? We zullen zien.”
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Dieter Penninckx verschijnt dinsdag voor de Raadkamer. Die moet beslissen over
zijn verdere aanhouding.
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